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कोण होता फे्रडरिक डग्लस?  

फे्रडरिक डग्लस गुलाम म्हणून जन्मला. तो एका 
गोऱ्या माणसािी मालमत्ता होता, घोड ेआणण 
नाांगिाांसािखा. लहानपणापासूनि त्याच्या मनात येई, 
“आपण गोऱ्या लोकाांसािखे बुप्रद्धमान आणण बलवान 
नाही का? आपण स्कवातांत्र्याला लायक नाही का?  

1818 मध्ये जेव्हा 
फे्रडरिकिा जन्म झाला 
तवे्हा अमेरिकेच्या 
दक्षिण भागातील 
िाजयाांमध्ये 15 लाख 
काळे गुलाम होत.े 
त्याांपैकी बहुसांखयाांना 
ललहहता-वािता येत 
नव्हते. कािण 
गुलामाांनी लशकणे हे 
बेकायदेशीि होत.े पण 
फे्रडरिक स्कवत:ि ललहा-
वािायला लशकला.  



त्याकाळी सहसा गुलाम सुर्का करून घेण्यासाठी 
स्कवत:िा जीव धो्यात घालू पाहात नसत. कािण 
गुलामाने पळून जाणेही बेकायदेशीि होत.े पण 
फे्रडरिकने स्कवत:िी सुर्का करून घेतली व त्याबिोबिि 
इति अनेक गुलामाांनाही पळून जाण्यास मदत केली.   

पळून गेलेले गुलाम गुलामचगिी िरे्प्रवरुद्ध तोंडातून 
ब्र काढत नसत. असे किणे धो्यािे असे.  

पण फे्रडरिकने 
प्रविोधािा आवाज 
उठवला. त्याने शब्द 
हेि आपले हत्याि 
बनवले आणण 
आयुष्यभि सवाांना 
समान ह्क लमळावा 
म्हणून सांघषट केला. 
फे्रडरिक अमेरिकेिा 
नागिी ह्क िळवळीिा 
जनक होता.   



              िकिण 1 

     लहान वयात गुलाम 

फे्रडरिक डग्लस या नावाने िलसद्ध झालेल्या व्यक्तििा 
जन्म 1818 मध्ये अमेरिकेच्या मेिीलँड िाजयाच्या पूवट 
ककनाऱ्यावि ओांड्याांनी बनलेल्या एका झोपडीत झाला. 
जन्मावेळी त्यािे नाव होते, फे्रडरिक ऑगस्कर्स वॉलश ांग्र्न 
बेली.  

फे्रडरिकिी आई हॅरियेर् एक गुलाम होती. त्यामुळे 
ततिा मुलगा फे्रडरिक जन्मानेि गुलाम होता. त्याच्या 
मालकािे नाव होत,े अॅिॉन अँर्नी. त्याांिे गुलाम त्याांना 
कॅप्र्न अँर्नी वा मोठे मालक म्हणत.  

फे्रडरिकिे वडील कोण होत?े कदाचित कॅप्र्न अँर्नी! 
पण हा फि तकट  आहे, कािण या गोष्टीिी तनश्चित 
माहहती उपलब्ध नाही.   

कॅप्र्न अँर्नी याांिी तीन शेत ेहोती आणण तीस 
गुलाम. पण त ेएक श्रीमांत जमीनदाि एडवडट लॉइड याांिे 
शेतही साांभाळत. लॉइड कुरु्ांबाकड ेतिेा शेत ेआणण 
पािशेपेिा जास्कत गुलाम होत.े कॅप्र्न अँर्नी हे लॉइड 
याांच्या एका शेतात, वे हाऊस येरे् िाहात. त्याांिे काही 
गुलामही ततरे्ि िाहात. फे्रडरिकिे कुरु्ांब आणण इति 
गुलाम दसुऱ्या शेतात िाहात.  



फे्रडरिकिी आई कॅप्र्न अँर्नी याांच्या शेतात वा 
शेजािच्या शेतात उशीिापयांत काम कित असे. शेजािी 
ततला भाडतेत्वावि कामाला ठेवत असत. फे्रडरिक 
आयुष्यभिात फि िाि-पाि वेळाि आपल्या आईला 
भेर्ला असेल. तो आपले आजोबा-आजी आयझॅक आणण 
बेट्सी बेली याांच्याकड ेवाढला. आयझॅक एक मुि काळा 
माणूस होता, पण बेट्सी गुलाम होती. आपली अनेक 
नातवांड ेस्कवत:च्या पायावि उभी िाहीपयांत त्याांिा 
साांभाळ किणे हेि ततिे काम होते.  

फे्रडरिकिे बालपण आनांदात गेले. त्याला 
गुलामचगिीबद्दल माहहतीही नव्हती. नश्चजकच्या एका 
कालव्यात तो मासे पकडत बसत असे वा खािीांिी 
लगबग बघत असे. त्यािे आजी-आजोबा णखडकी 
नसलेल्या एका छोट्याशा खोलीत िाहात. त्या 
खोलीच्या फिशा मातीच्या होत्या. खोलीिे धुिाांड े
माती आणण िाऱ्याने बनले होते. पण फे्रडरिकसाठी त े
एखाद्या महालापेिा कमी नव्हते.  



एके हदवशी बेट्सी त्याला काम देण्यासाठी कॅप्र्न 
अँर्नीकड ेतनघाली. ततने लहानग्या फे्रडरिकला ततरे् 
जाण्यािा हेतू साांचगतला नाही. बािा मैल पायी 
िालताना आजीने अनेकदा फे्रडरिकला आपल्या 
खाांद्यावि बसवून िवास केला.  

दपुािच्या िणिणत्या उन्हात त ेएका हदमाखदाि 
इमाितीपाशी पोहोिले. फे्रडरिकने अशी इमाित कधी 
पाहहली नव्हती. वे हाऊस पाांढिेशुभ्र होत,े घिात 
मोठमोठे खाांब होत ेआणण समोि लुसलुशीत गवतािे 
कुिण होत.े  

वे हाऊसिे नदीककनािी असलेले मोठे शेत एका 
गावाइतकेि मोठे गोदाम होत.े ततरे् गोदामे, तबेले, 
स्कवयांपाकघिे, लोहाि आणण िाांभािािी दकुाने आणण 
बिेि काही होत.े कॅप्र्न अँर्नी याि परिसिातील 
एका इमाितीत िाहात.  



अमेरिकेतील गुलामचगिी िर्ा 
अमेरिकेच्या इततहासात वसाहतीांच्या सरुुवातीच्या 

काळापासनू गुलामचगिी िर्ा ििललत होती. 1619 मध्ये 
पश्चिम आकफ्रकेतील काही काळ्या लोकाांि ेअपहिण करून 
त्याांना अमेरिकेच्या व्हश्चजटतनया िाजयात आणण्यात आले. 
पढुील दोनश ेवष ेअशा िकािे आणलेल्या गलुामाांिी खिेदी-
प्रवक्री, त्याांिा व्यापाि सरुू िाहहला. 1808 मध्ये ही िर्ा 
बेकायदेशीि ठिवण्यात आली. यानांति, अमेरिकेत गुलाम 
आणण्यावि बांदी आणण्यात आली. पण तोवि आधीपासनू ततरे् 
असलेल्या गुलामाांना मलेु झाली होती. 1860 साली गहू, 
ताांदळू, कापसू, तांबाख,ू साखि अशी मबुलक प्रपके घेणाऱ्या 
दक्षिणेकडील िाजयाांतील लोकाांिी सािी लभस्कत गुलाम मजुिाांवि 
होती. उत्तिेकडील भागातील शते ेलहान होती. ततरे् गुलामाांिी 
फािशी गिज नव्हती. त्यामळेु आणण इति काही कािणाांमळेु 
तेर्ील गुलामचगिी िर्ा       लोप पावत िालली.  

वे हाऊसला पोहोिल्यावि मस्कतीखोि मुलाांनी 
फे्रडरिकला घेिले. आजीने त्यािी ओळख त्याच्या 
र्ोिल्या भावाशी आणण दोन बहहणीांशी करून हदली. 
बेट्सीने फे्रडरिकला गुलाम मुलाांशी खेळायला िोत्साहन 
हदले.  



फे्रडरिक अतनच्छेनेि त्याांच्याशी खेळू लागला. काही 
वेळाने एक मुलगा त्याच्याकड ेआला आणण म्हणाला, 
“फे्रड, फे्रड! आजी तनघून गेली!” हे ऐकून फे्रडरिक 
स्कवयांपाकघिाकड ेधावला. बेट्सी खिोखिि त्याला 
सोडून गेली होती. नांति या घर्नेप्रवषयी फे्रडरिकने 
ललहून ठेवले, “माझां ह्रदय तछन्नप्रवतछन्न झालां. मी 
जलमनीवि पडलो आणण हुांदके देऊन िडू लागलो.” 
गुलामचगिी िरे्तील कु्रिता त्याने िर्मि अनुभवली 
होती.  

अिानक त्यािी आत्या हेस्कर्िच्या ककां िाळण्याने 
त्याला जाग आली. मोठे मालक ततला िाबकाने फर्के 
माित होत,े कािण ततने ततच्या लमत्रासोबत वेळ 
घालवला होता.  

खोलीच्या दिवाजातील                       
फर्ीतून फे्रडरिकने हे दृश्य                    
पाहहले, जे तो कधीही प्रवसरू                  
शकला नाही.  

त्या हदवसापासून फे्रडरिकला                  
गुलामचगिी िरे्बद्दल घणृा                      
वारू् लागली.  

काही हदवस 
गेले. एके 
सकाळी फे्रडरिक 
स्कवयांपाकघिातील 
कठीण फिशीवि 
झोपला होता.  



शेतातील कष्टािी कामे किण्यास फे्रडरिक लहान 
होता. त्यामुळे त्याला गायी, कोंबड्या िाखण्यािे, 
अांगण स्कवच्छ किण्यािे काम देत. ही कामे कठीण 
नव्हती, तनदान सूयोदयापासून सूयाटस्कतापयांत फावडा 
िालवणे, पेिणी किणे, तण उपर्णे, कापणी किणे 
या कामाांपेिा सोपीि होती.  

त्याला मािही पडत नसे फािसा. पण त्याला नेहमी 
सदी आणण भूक सतावत असे. “कडक उन्हाळा असो 
की गािठणािी र्ांडी, मी जवळजवळ नागवाि 
असायिो. माझ्या अांगावि गुडघ्यापयांत लोंबणािा एक 
कपडा असायिा फि. ना बूर् होते, ना मोजे, ना 
जॅकेर्, ना पँर्,” फे्रडरिकला त ेहदवस आठवतात. तो 
स्कवयांपाकघिाच्या खोलीत बबछाना आणण 
घोंगडीलशवायि झोपत असे. गािठलेल्या िात्री उब 
लमळावी म्हणून तो एका पोत्यात लशित असे.  



पण भूक यापेिाही वाईर् होती. केर्ी आण्र्ी ही 
एक कठोि ह्रदयािी गुलाम होती. ती गुलाम मुलाांना 
साांभाळत असे. ती म्यािी डाळ लशजवून फिशीवि 
ठेवलेल्या एका लाांबलिक पिातीत र्ाकत असे. 
मोठी, ताकदवान मुले बिेिसे अन्न झडप घालून 
हहसकावून खात असत. हे अन्न कुणालाही पुित 
नसे.  

कधीकधी फे्रडरिकिे पोर् खूप रिकामे असे. 
आण्र्ी केर्ी कॅप्र्न अँर्नीच्या कुरु्ांबासाठी 
स्कवयांपाक कित असे, तवे्हा ती अन्नािी लशत े
बाहेि फेकत असे. ती खाण्यासाठी फे्रडरिक िसांगी 
कुत्र्याांनाही लभडत असे.  



एके हदवशी आण्र्ी केर्ीने 
फे्रडरिकला हदवसभि उपाशी ठेवले. त्या 
िात्री त्याने म्याच्या बोंडातून काही 
दाणे काढले आणण तो त ेआगीवि भाजू 
लागला. त्यािवेळी त्यािी आई त्याला 
भेर्ायला आली. ततला हे कळले तवे्हा 
ती नािाज झाली. ती आण्र्ी केर्ीला 
खूप काही बोलली आणण फे्रडरिकला 
बदामाच्या आकािािा आलां घातलेला 
केक खायला हदला. आईसोबत 
असताना फे्रडरिकला िाजा असल्यागत 
वारू् लागले. पण सकाळी आई तनघून 
गेली. यानांति फे्रडरिकने ततला पुन्हा 
कधीि पाहहले नाही. र्ोड्याि काळात 
त्याच्या आईिा मतृ्यू झाला. फे्रडरिकला 
हे कळवण्यािी तसदी कुणीि घेतली 
नाही. त्याला ही गोष्ट फाि उशीिाने 
कळली.  

पण पुढे भप्रवष्यात त्यािे िाांगले 
हदवस यायिे होत.े  

िकिण  2 

बाल्र्ीमोि 

वे हाऊसमध्ये फे्रडरिक हा कॅप्र्न अँर्नीिी 
मुलगी ल्युके्रलशयािी छोर्ी मोठी कामे कित 
असे. तो कधी खूप भुकेला असायिा तवे्हा 
लुके्रलशयाच्या णखडकीखाली उभा िाहून गाणे गाई.  



ल्युके्रलशया त्याला 
गाण्यासाठी पावािा 
तुकडा देत असे. ततिी 
ही सहानुभूती  छोट्या 
फेडरिकच्या काळोखया 
आयुष्यातील उषेिा 
एक ककिणि होता.  

फे्रडरिकला वे हाऊसमध्ये येऊन दोन वषे झाली 
तवे्हा ल्युके्रलशया आणण ततिे पती र्ॉमस ऑल्ड 
याांनी त्याला मेरिलँड िाजयातील बाल्र्ीमोि शहिात 
पाठवले. ततरे् तो र्ॉमसिा भाऊ हू्य ऑल्ड आणण 
त्याांिी पत्नी सोकफया याांच्याकड ेिाहू लागला. ततरे्ही 
तो बािीकसािीक कामेि कित असे. तो त्याांच्या 
दोन वषाटच्या मुलाला, र्ॉमीला साांभाळू लागला. ततरे् 
फे्रडरिक खूप खुश होता. तो फि आठ वषाांिा होता, 
पण श्चजज्ञासू होता, हुशाि होता. तो नेहमी मोठ्या 
शहिाांतील जीवनािा प्रविाि      कित असे.  

बाल्र्ीमोिला तनघण्याआधी फे्रडरिकने तीन हदवस 
नश्चजकच्या कालव्यात घासून पुसून स्कनान केले होत.े 
ल्युके्रलशयाने त्याला घालायला त्याच्या आयुष्यातील 
पहहलीवहहली पँर् हदली होती.  

कॅप्र्न र्ॉमस ऑल्ड 

व्हश्चजटतनया  

वेस्कर् व्हश्चजटतनया  

नॉर्ट कॅिोललना  

न्य ूजसी  

वॉलशांग्र्न डी. सी.  



 मग एकदा शतनवािी सकाळी फे्रडरिक वे 
हाऊसच्या घार्ावि उभ्या असलेल्या एका जहाजात 
बसला. त्याला आशा होती की आता त्याला 
आयुष्यभि शेतात गुलामी किावी लागणाि नाही.  

गावातून आलेल्या एका मुलाला बाल्र्ीमोि 
गोंधळात र्ाकणािे शहि होते. साठ हजाि 
लोकसांखया असल्यामुळे त ेअमेरिकेतील एक फाि 
मोठे शहि होत.े तेर्ील प्रवर्ाांनी बनलेल्या उांि 
इमािती आकाशात लशिल्यागत वार्त. मालाने 
भिलेल्या मोठ्या गाड्या तरे्ील िहदािीच्या व्यस्कत 
िस्कत्याांवरून धावत. प्रवर्ाांनी बनलेले पदपर् सूयाटच्या 
उष्णतेने तापत असत. त्यावि िालून फे्रडरिकच्या 
अनवाणी पायाांवि फोड आले.   



जहाजाविील एका नोकिाने फे्रडरिकला त्याच्या 
नव्या घिी नेले. ऑल्ड कुरु्ांब त्याला दािाति 
भेर्ले. लहानग्या र्ॉमीिा ति त्याला लगेि लळा 
लागला. सोकफयाच्या डोळ्यातील दयाळू भाव पाहून 
त्याला आियट वार्ले. श्रीमती ऑल्डकड ेत्याआधी 
गुलाम नव्हते. त्यामुळे त्या फे्रडरिकला त्याांच्या 
मुलासािखेि वागवू लागल्या. आयुष्यात 
पहहल्याांदाि फे्रडरिक बबछान्यात िादि अांगावि 
ओढून झोपला. त्याला खायला ताजे पाव आणण 
घालायला स्कवच्छ कपड ेलमळाले.  

त्याला पुस्कतके नावािी काही गोष्ट असते हे ततर्ेि 
कळले. त्याने आपल्या मालककणीला त्याला वािायला 
लशकवण्यास साांचगतले. सोकफयाने त्याला लशकवलेदेखील. 
फे्रडरिक हुशाि होता. तो सांपूणट वणटमाला लशकला आणण 
छोरे् शब्द वाि ूलागला. त्यािी िगती बघून सोकफयाला 
त्यािा अलभमान वार्ला आणण त्याांनी आपल्या पतीला 
त्याबद्दल साांचगतले.  

ह्य ूऑल्डने तात्काळ िततकक्रया देत आपल्या पत्नीला 
सावध केले की ततने फे्रडरिकला आणखी लशकवू नये. कािण 
असे किणे बेकायदेशीि होते आणण गुलाम लशकले ति ते 
स्कवतांत्र व्हायि ेियत्न कितील.  



ऑल्ड याांिे म्हणणे िास्कत होत.े ज्ञानात खूप 
ताकद असते, हे एव्हाना फे्रडरिकला उमगले होते. 
“त्या िणापासून मला गुलामचगिीतून सुर्का करून 
घेण्यािे मागट हदसू लागले,” फे्रडरिकने ललहून ठेवले.      

यानांति काही कामासाठी बाहेि जाताना फे्रडरिक 
सोबत एक पुस्कतक आणण पावािा तुकडा घेऊन जाऊ 
लागला. आपले काम लवकि आर्पून तो कुणा 
भुकेल्या गोऱ्या मुलाला शोधत कफरू लागला.  

आपल्याकडील पाव 
देऊन तो त्या 
मुलाकडून पुस्कतकातील 
धडा लशकू लागला. 
वयाच्या बािाव्या वषी 
फे्रडरिकने पन्नास 
सेंर्मध्ये आपले पहहले 
पुस्कतक खिेदी केले. हे 
पैसे त्याने िस्कत्यावि 
बुर्पॉलीश करून 
कमावले होत.े  

द कोलांबबयन ओिेर्ि नावाच्या या पसु्कतकात अनेक िलसद्ध 
लोकाांिी भाषणे सांपाहदत केली होती. याांतील एका भाषणात 
एक मालक आणण त्यािा गुलाम याांच्यामधील सांवाद होता. 
त्यात गुलामाने गुलामचगिी िर्ा िुकीिी आहे, याच्या 
समर्टनार्ट अनेक कािणे हदली होती. गुलामािे मुदे्द इतके 
अिूक होत ेकी शेवर्ी मालकाने त्याला मुि केले होत.े 
फे्रडरिक त्या गुलामािे भाषण पुन्हा पुन्हा वािू लागला. पण 
त्यािे स्कवत:िे स्कवातांत्र्य         मात्र अद्याप दिूि होत.े   



ऑल्ड कुरु्ांबाच्या घिी फे्रडरिकला एक नवा शब्द समजला 
– तनमूटलन. त्याला त्यािा अर्ट कळला नाही. मालक ह्य ूआणण 
त्याांिे लमत्र गुलामचगिी िर्ेबद्दल बोलत तेव्हा हा शब्द 
ऐकायला लमळत असे. शब्दकोश पाहहल्यावि फे्रडरिकला 
कळले की तनमूटलन म्हणजे एखादी गोष्ट सांपूणटपणे नष्ट करून 
र्ाकणे. यानांति त्याला एक वतृ्तपत्र लमळाले. त्यात गुलामचगिी 
िर्ेि ेतनमूटलन यावि एक लेख होता. तो वािून त्याला कळले 
की असेही काही लोक आहेत जयाांना गुलामचगिी िर्ा 
सांपवायिी आहे (त्याांना तनमूटलनवादी म्हणत) आणण 
उत्तिेकडील िाजयाांत असे काही लोक आहेत जे गुलामाांना 
पलायन किण्यात, त्याांिी सरु्का किण्यात मदत कितात. ही 
बातमी फे्रडरिकसाठी प्रवलिण होती.   

इर्ून पळून उत्तिेकडील िाजयाांत जावे, असे फे्रडरिकला 
वारू् लागले. त्यावेळी तो फि तेिा वषाांिा होता. अशी काही 
योजना बनवण्याि ेते वय नव्हते. पण त्याच्या मनात 
आशिेा अांकुि उमलला. पळून जाण्याआधी त्याला एक 
महत्त्वािे कामे पूणट किायिे होते. त्याला ललहा-वािायला 
लशकायिे होते. लशकल्यावि तो मालकाच्या पिवानगीिी 
नकली कागदपत्रे बनवू शकला असता. यामळेु त्याला 
उत्त्तिेपयांतिा िवास सिुक्षितपणे किता आला असता. 
फे्रडरिक पदपर्ावि आणण लभांतीांवि खडूने ललहून अििाांिा 
सिाव करू लागला.   



फे्रडरिक र्ॉमीच्या जुन्या पुस्कतकातून अििे 
उतिवून काढू लागला. सगळे कुरु्ांबीय झोपी 
गेल्यानांति िात्री उशीिा तो ललहायिा सिाव करू 
लागला. ललखाणात कुशल होण्यात त्याला अनेक 
वषे लागली. पण शेवर्ी तो ललहायला लशकलाि.  

िकिण 3 

                              पौरुषात पदापटण 

फे्रडरिक बाल्र्ीमोिमध्ये होता त्याि काळात कॅप्र्न 
अँर्नीिा मतृ्यू झाला. आता फे्रडरिक ल्युके्रलशया आणण 
त्याांच्या पतीिी मालमत्ता झाला. पण काही काळानांति 
ल्युके्रलशयािाही मतृ्यू झाला.  

फे्रडरिक पांधिा वषाांिा होता तवे्हा ह्य ूआणण र्ॉमस 
ऑल्ड याांच्यात वाद झाला. र्ॉमसने फे्रडरिकला पोर्ट 
ऑफ सेंर् मायकेल्स या आपल्या शहिात पाठवण्यास 
साांचगतले. ही जागा फे्रडरिकच्या जन्मस्कर्ानानश्चजक 
होती.  

फे्रडरिकसाठी ही बातमी िाांगली नव्हती. र्ॉमस 
ऑल्ड खूप कां जूष मालक होता. त्याच्या गोदामात 
भिपूि अन्न सडत असताना फे्रडरिक आणण इति 
गुलामाांना त्याच्याकड ेखाण्याप्रपण्यासाठी भीक मागावी 
ककां वा िोिी किावी लागत असे.  



अनेकदा फे्रडरिक आपल्या मालकाच्या घोड्याला 
पळून जाऊ देत असे. यातनलमत्ताने त्यालाही 
घोड्यामागे पळता येत असे. त्या घोड्याला 
शेजाऱ्यािे कुिण आवडत असे आणण तरे्ील 
नोकिाकडून फे्रडरिकला खायला पाव लमळत असे.   

मालक र्ॉमसला फे्रडरिकच्या या यु्त्या उमगल्या 
होत्या. शहिी जीवनाने फे्रडरिकला बबघडून र्ाकले 
आहे, असे त्याला वार्त होते.  

फे्रडरिकला आज्ञापालन लशकवण्यासाठी मालक 
र्ॉमसने एका कठोि व्यक्तििी नेमणूक केली. त्यािे 
नाव होत,े एडवडट कोवे. कोवेने िेसापीक 
ककनाऱ्याजवळ एक शेत भाड्याने घेतले.  

ततरे् तो फे्रडरिक आणण इति गुलामाांकडून ित्येक 
ऋतुत िात्री उशीिापयांत कठोि मेहनत किवून घेऊ 
लागला.   



हे हदवस आठवून फे्रडरिक म्हणतो, ‘शेतात काम कित 
असताना गमी काय, र्ांडी काय, पाऊस काय, गािा काय 
आणण हहमवषाटव काय! सगळां सािखांि वार्ायिां.” 

ऑगस्कर् महहन्यातील एके हदवशी फे्रडरिक आणण 
काही इति गुलाम गहू आणण त्यािा भुसा अलग कित 
होत.े तीव्र उष्णता आणण अती श्रमाने अिानक 
फे्रडरिकला ि्कि आली, तो र्िर्रू लागला आणण 
बेशुद्ध होऊन जलमनीवि पडला. कोवेने लगेि त्याला 
लार्ा घातल्या आणण काम किायला साांचगतले. फे्रडरिक 
उठू शकला नाही तवे्हा कोवेने एका लाकडी बाांबूने 
फे्रडरिकच्या डो्यावि वाि केला. फे्रडरिकिे डोके फुर्ले 
आणण िि वाहू लागले. पण कोवे त्याला लार्ा घालत 
िाहहला, त्याच्यावि ओिडत िाहहला. शेवर्ी र्कून 
कोवेने फे्रडरिकला तसेि      सोडून हदले.  



यानांति काही हदवसाांनी, एकदा सकाळी फे्रडरिक घोड े
साांभाळत होता तवे्हा अिानक त्याला त्याच्या घोट्याजवळ 
एक दोिखांड असल्यािे जाणवले. कोवेला आपल्याला 
पाडायिे आहे, हे त्याच्या लिात आले. फे्रडरिकच्या अांगात 
काही सांिािले. त्याच्याकडून अििश: जनाविासािखे काम 
करून घेतले जात होते. फे्रडरिकने कोवेिी मान गच्ि 
पकडली, अश्चजबात हढली न किता. गुलामाने गोऱ्या 
माणसावि हल्ला किण्यासािखी घर्ना ्वचिति घडत 
असे, त्यात धोका असे.  

दोन तास एकमेकाांशी झर्ापर् केल्यावि कोवेने गुडघे 
रे्कले. यानांति त्याने कधीि फे्रडरिकवि हात 
उिलण्यािी हहांमत केली नाही.  

ही झर्ापर् फे्रडरिकच्या आयुष्याला कलार्णी देऊन 
गेली. “या घर्नेआधी मी काहीि नव्हतो, आता मी मदट 
बनलो,” त्याने ललहून ठेवले. गुलामचगिीतून मुि 
होण्यािी त्यािी इच्छा आता अचधकि तीव्र झाली.  



कोवेसोबत एक वषट घालवल्यानांति फे्रडरिकला नश्चजकच्या 
प्रवल्यम फ्रीलँड याांच्या शतेात काम किण्यास पाठवण्यात आले. 
फ्रीलँड हेसदु्धा आपल्या गुलामाांकडून कठोि मेहनत करून घेत, 
पण सयूाटस्कतापयांति. ते गुलामाांवि िाबकू उगाित नसत. काम 
किण्यासाठी ते गुलामाांना िाांगली अवजािे देत आणण भिपेर् 
जेवणही देत.   

फे्रडरिकने कफ्रलँड याांच्या शतेात घालवलेल्या हदवसाांत काही 
घतनष्ट लमत्र जोडले. काही हदवसाांनांति, तो िप्रववािी आणण 
आठवड्यातील तीन िात्री या लमत्राांना गुपिुप वािायला लशकवू 
लागला. खिांति, या कृत्यासाठी त्याला पाठीवि िाळीस 
िाबकािे फर्के ही लशिा लमळू शकली असती.  

फे्रडरिकच्या या शाळेत िाळीपेिा जास्कत प्रवद्यार्ी झाले. 
वयाच्या अठिाव्या वषी फे्रडरिक पळून जायिी योजना 
बनवू लागला. पण त्याला आपल्या लमत्राांना मागे सोडायिे 
नव्हत.े त्याने त्याांना आपली योजना साांचगतली. िाि लमत्र 
त्याला सार् द्यायला तयािही झाले. ईस्कर्िच्या आठवड्यात 
एक नाव िोरून सत्ति मलैाविील िेसापीक बे वस्कतीत 
पोहोिायि ेआणण ततर्ून िालत एखाद्या स्कवतांत्र िाजयात 
जायिे, असे त्याांनी ठिवले. फे्रडरिकने आपली आणण 
आपल्या लमत्राांिी खोर्ी कागदपत्रे बनवली. त्यात या 
सवाांना बाल्र्ीमोिला जायिी पिवानगी हदलेली होती.  



फे्रडरिकने खोट्या ओळखपत्रावि प्रवल्यम हॅलमल्र्निी 
सही केली होती. हॅलमल्र्न हे त्याच्या एका गुलाम लमत्रािे 
मालक होत.े ईस्कर्ििा शतनवाि उजाडला. सकाळी सकाळी 
नेहमीसािखे सवट गुलाम शेताकड ेतनघाले. का कोण जाणे, 
पण आपले गुपीत कुणीतिी फोडलेय असे फे्रडरिकला वारू् 
लागले. काही वेळाने घोड्यावि स्कवाि झालेली िाि गोिी 
माणसे ततरे् आली. सांशय असलेल्या पाि गुलामाांना 
त्याांनी बाांधून फिफर्त पांधिा मैल दिू तुरुां गात नेले.  

गुलामाांच्या पलायनाच्या योजनेिा एकमेव पुिावा 
होता, फे्रडरिकने बनवलेले खोरे् ओळखपत्र. त्याने आपले 
ओळखपत्र अर्क होण्याआधीि जाळून र्ाकले होत.े 
आपल्या लमत्राांनी आपापली ओळखपत्र ेन्याहिीसोबत 
िावून खावीत, असे त्याने त्याांना कुजबुजत साांचगतले.  

ईस्कर्िच्या सुट्टय्ा सांपल्यावि, फे्रडरिकच्या लमत्राांना 
त्याांच्या मालकाांनी सोडवले आणण आपल्यासोबत नेले. 
पण फे्रडरिकला आणखी एक आठवडा तुरुां गात काढावा 
लागला. तवे्हाि नशीबाने त्याला सार् हदली.  



त्यािे मालक र्ॉमस ततरे् आले. त ेफे्रडरिकला 
बाल्र्ीमोिला त्याांच्या भावाकड,े ह्यकूडे पाठवायच्या 
प्रविािात होत.े त्याांनी फे्रडरिकला आश्वासन हदले 
की त्याने एखादा धांदा लशकून घेतला आणण योग्य 
वतटन केले ति तो पांिवीस वषाांिा झाल्यावि 
त्याला मुि केले जाईल. “या आश्वासनात एकि 
उणीव होती. हे आश्वासन कधीि खिां ठिणाि 
नव्हतां,” फे्रडरिकने ललहून ठेवले.  

िकिण 4  

                 सरु्का! 

फे्रडरिक आता सहा फूर् उांि, धडधाकर् आणण हुशाि 
माणूस बनला होता. मालक ह्य ूत्याला बाल्र्ीमोि येर्ील 
अनेक कािखान्याांत कामासाठी पाठवू लागले. कामात 
पडले ती मदत तो करू लागला. “फे्रड, िोलि आण इरे्! 
फे्रड, ताजे पाणी घेऊन ये! फे्रड, हे ओांडके किवतीने 
काप!” आठ महहने फे्रडरिकने मुि काळ्या-गोऱ्या 
मजुिाांसोबत काम केले.  



जहाज दरुुस्कतीच्या एका कािखान्यात फे्रडरिकने 
जहाजाला पडणाऱ्या भेगाांिी दरुुस्कती लशकून घेतली. 
वषटभिाने तो आठवड्यात नऊ डॉलि कमवू लागला. 
पण हा सगळा पैसा मालक ह्यूला लमळत असे. 
आपल्या मेहनतीिी कमाई मालक लुर्त आहेत असे 
फे्रडरिकला वारू् लागले. हे पैसे मालकाने कमावले 
नव्हते, मग त्याच्या णखशात का जावेत? यािे कािण 
होत,े गुलामचगिी. या परिश्चस्कर्तीतून सुर्का करून 
घेण्यािा एकि उपाय होता, पलायनािी योजना.   

पण पलायनाआधी, फे्रडरिकला पैसे साठवायिे 
होत.े त्याने मालक ह्यलूा कसेतिी मनवले की तो 
स्कवत:साठी काम शोधेल, स्कवत: खाण्याप्रपण्यािी 
सामग्री आणण अवजाि खिेदी किेल, िाहायच्या जागेिे 
भाडसुेद्धा देईल. यासाठी आठवड्याला सहा डॉलि खिट 
आला असता. हे पैसे मालक ह्य ूयाांना द्यावे लागणाि 
नव्हते. लशवाय तो दि शतनवािी मालक ह्यूला तीन 
डॉलि देणाि होता. मालकाला हा िस्कताव आवडला. 
कािण यात त्यािा फे्रडरिकवि होणािा खिट वािणाि 
होता. अर्ाटत, आठवड्यात सहा हदवस काम किणे 
आणण इति छोर्ीमोठी कामेसुद्धा शोधणे हे फे्रडरिकला 
सहजसोपे जाणाि नव्हते.  

पण फे्रडरिकने हे आव्हान पेलले आणण दि 
आठवड्याला तो काही पैसे साठवू लागला.  



या दिम्यान 
फे्रडरिकिी भेर् अॅना 
मिे या एका मुि 
कृष्णवणीय स्त्रीशी 
झाली. ती एका श्रीमांत 
गोऱ्या कुरु्ांबािे घि 
साांभाळण्यािे काम 
कित होती.  

एकदा फे्रडरिक मालक ह्य ूयाांना वेळेवि पैसे देऊ 
शकला नाही. नािाज ह्य ूयाांनी त्याला स्कवत: काम 
शोधण्यास मनाई केली. यामुळे फे्रडरिकला पुन्हा 
मालकाच्या घिीि िाहाणे बांधनकािक झाले. ही गोष्ट 
त्याला सहन झाली नाही.  

आपली बित आणण अॅनाकडून र्ोडी मदत लमळवून 
त्याने उत्तिेकडील एखाद्या िाजयात पळून जायिी योजना 
बनवली. 3 सप्र्ेंबि 1838 या हदवशी पलायन किायिे 
त्याने ठिवले. अॅनाने काही हदवसाांनांति त्याला जाऊन 
लमळायिे असे ठिले.  

पलायनािी तािीख जवळ आली तसे फे्रडरिकिी 
चि ांता वाढू लागली. पुन्हा पकडले गेलो ति 
आपल्याला दक्षिणेत दिू कुठेतिी प्रवकतील अशी 
भीती त्याला वार्त होती. ततर्ून पलायन किणे 
अवघड बनले असत.े अॅनाने फे्रडरिकला खलाशािे 
कपड ेमोठ्या काळजीपूवटक लशवले.  

अॅना मिे  



सोमवािी सकाळी फे्रडरिक नेहमीसािखा ऑल्ड 
कुरु्ांबाच्या घरून कामावि जायला तनघाला. पण जहाज 
कािखान्यात जाण्याऐवजी तो बाल्र्ीमोिहून उत्ति 
भागात जाणाऱ्या टे्रनमध्ये बसला. त्याने लाल शर्ट 
घातला होता, गळ्यात सैलसि काळा र्ाय लावला होता 
आणण डो्यावि खलाशाांिी र्ोपी घातली होती.  

आपण मुि माणूस आहोत यािा पुिावा 
दाखवण्यासाठी त्याच्याकड ेएका खलाशी लमत्रािी 
कागदपत्र ेहोती. त्यात त्याच्या लमत्रािे वणटन होते. 
त्या लमत्राच्या त्विेिा वणट जास्कत काळा होता. कुणी 
बािकाईने तपासले असत ेति फे्रडरिकिे प्रपतळ उघड े
पडले असत ेआणण त्याला अर्क झाली असती.  



टे्रनमध्ये कां ड्र्िने त्याच्याकड ेतो मुि 
असल्यािी कागदपत्र ेमाचगतली. “आता आपलां 
भप्रवष्य या कां ड्र्िच्या हाती आहे, हे फे्रडरिकला 
कळून िुकले. पण कागदपत्राांच्या विच्या भागात 
अमेरिकी गरुडिा लश्का पाहहल्यावि कां ड्र्िने पुढे 
काही तपासले नाही.  

त्यावेळी ति तो सुर्ला. पण 
त्याला पुढे दोन जहाजाांतून 
आणण आणखी दोन टे्रनमधून 
िवास किायिा होता. तवे्हा 
कुठे तो न्यूयॉकट ला पोहोिू 
शकला असता.  

पेश्चन्सल्व्हेतनया  

न्य ूयॉकट   

वॉलशांग्र्न डी. सी.  



अखेिीस, कसेतिी फे्रडरिक न्यूयॉकट ला पोहोिला. 
“माझ्या गुलामचगिीच्या शृांखला तुर्ल्या,” तो मनाशी 
म्हणाला. “आता मी एक स्कवतांत्र माणूस होतो.” 
त्याच्या त्यावेळच्या उते्तश्चजत अवस्करे्बद्दल तो आपल्या 
एका लमत्राला कळवतो, “एखाद्या भुकेल्या वाघाच्या 
तावडीतून सुरू्न आल्यागत वार्लां मला त्यावेळी.” 

न्यूयॉकट मधील देखाव्याने फे्रडरिकिे डोळे हदपून गेले. 
आपल्याला खपू सावध िाहाव ेलागेल असे त्याला वारू् 
लागले. पळून गेलेल्या गुलामाांिी धिपकड किणािे लोक 
ततर्े नजि ठेवून असतील, हे तो जाणत होता. र्ोड्याशा 
पैशाच्या मोबदल्यात कुणीही त्यािी माहहती त्याांना देऊ 
शकले असते. पकडल्यावि फे्रडरिकला अर्क करून त्याांनी 
पुन्हा मालक ह्यकूड ेपाठवले असते. “मला कुणाशी 
बोलायलाही भीती वारू् लागली. कुणा खबऱ्याशी ति मी 
बोलत नाही ना असा सांशय वारू् लागला,” फे्रडरिक म्हणतो. 
त्या हदवशी तो न्यूयॉकट च्या िस्कत्याांवि भर्कत िाहहला आणण 
िात्री घार्ावि ठेवलेल्या प्रपांपाांच्या                
गिाड्यात झोपला.  

“मी मिु होतो, अगदी भाकिी आणण        
तनवाऱ्यापासनूही,” तो म्हणतो.  

शवेर्ी हहांमत करून फे्रडरिकने                 
आपली कहाणी एका िामाणणक                  
हदसणाऱ्या खलाशाला साांचगतली.                     
तो खलाशी त्याला डशे्चव्हड                      
िगल्सच्या घिी घेऊन गेला.  

 

िगल्स हे गुलामचगिी       िर्ेप्रवरुद्ध लढत होते आणण 
ते गुलामाांना पळून जाण्यास मदत कित.  

डशे्चव्हड िगल्स  



िगल्स याांनी फे्रडरिकला ककत्येक हदवस 
आपल्या घिात दडवून ठेवले. फे्रडरिकने 
अॅनालाही ततरे् बोलावून घेतले. 15 क्तडसेंबि 
1838 िोजी दोघाांनी लग्न केले.  

फे्रडरिकने मेसॅच्युसेट्स िाजयातील न्यू 
बॅडफोडट शहिात जाऊन काम शोधावे, असे 
िगल्स याांनी ठिवले. तरे्ील बांदिावि अनेक 
जहाजे दरुुस्कतीसाठी येत. या वाढत्या शहिात 
स्कवतांत्र काळ्या लोकाांिा एक समूहसुद्धा होता. 
समुहािे लोक एकमेकाांना मदत कित. पळून 
आलेल्या गुलामाांिी धिपकड किणािे लोक 
ततरे् जाण्यास किित, कािण तरे्ील लोक 
त्याांना ततर्ून हाकलून देत.  

फे्रडरिक आणण अॅना आपल्या 
लग्नसमािांभानांति एका वाफेच्या बोर्ीत बसले 
आणण आपल्या नव्या आयुष्यािी सुरुवात 
किण्यास तनघाले.   

पुढे ककतीही सांकरे् येवोत, त्याांच्या मनात 
उद्याच्या उषेिी आशा प्की होती.  



िकिण 5 

       अमेरिकेच्या उत्ति भागातील जीवन 

फे्रडरिक आणण अॅना न्यू बॅडफोडटला पोहोिले. 
एका मुि काळ्या जोडप्याने नव्या आयुष्यािी 
सुरुवात किायला त्याांना मदत केली.  

त्याांिे नाव होत,े मेिी आणण नॅर्न जॉन्सन. 
न्यूयॉकट ला पोहोिल्यावि फे्रडरिकने आपले बेली हे 
आडनाव र्ाकून हदले होत.े यामुळे ऑल्ड कुरु्ांब 
त्याला शोधू शकले नसत.े त्याने जॉन्सन हेि 
आडनाव धािण केले. पण न्यू बॅडफोडटमध्ये शेकडो 
जॉन्सन होत.े त्याांना वेगवेगळे ओळखणे कठीण 
जाई. नॅर्नने त्याला डग्लस हे आडनाव सुिवले. 
नॅर्न त्यावेळी एक कप्रवता वाित होता आणण 
त्यातील एका पात्रािे नाव होत ेडग्लस. फे्रडरिकने 
मान्य केले, पण त्याने डग्लसच्या शेवर्ी एक 
अततरिि एस हे अिि जोडले.  

काम शोधण्यासाठी फे्रडरिक बांदिावि गेला. 
तरे्ील परिश्चस्कर्ती बाल्र्ीमोिच्या जहाज 
कािखान्याांपेिा वेगळी होती.  

येर्ील कामगाि शाांतपणे आपल्या कामावि लि 
देत असत आणण एकमेकाांशी खेळीमेळीत िाहात 
असत. इरे् कुणाला िाबकािे फर्के बसत नसत, 
लशव्या लमळत नसत आणण मोठमोठ्याने गाणी 
म्हर्ली जात नसत.   



पण जहाज दरुुस्कती किणाऱ्या गोऱ्या कामगािाांनी 
एका काळ्या कामगािासोबत काम किण्यास नकाि 
हदला. फे्रडरिकला सवटिर्म तेलािी प्रप ांपे जहाजावि 
लादण्यािे काम लमळाले. त ेखूप कष्टािे आणण 
घाणेिड ेकाम होते. तो ललहहतो, “पण मी आनांदाने 
आणण मनापासून हे काम केले. कािण आता मीि 
माझा मालक होतो.” 

लवकिि अॅना आणण फे्रडरिकिी पहहली मुलगी 
िोसेर्ािा जन्म झाला. मग त्याांना आणखी िाि 
मुले झाली: लुईस, फे्रडरिक जयुतनयि, िाल्सट 
आणण अॅनी.  



न्यू बॅडफोडटला आल्यावि फे्रडरिक द ललबिेर्ि हे 
वतृ्तपत्र वािू लागला. यािे िकाशन प्रवल्यम लॉइड 
गॅिीसन कित होत.े हे वतृ्तपत्र गुलामचगिी िरे्िा िखि 
प्रविोध कित असे. “हे वतृ्तपत्रि मग माझे अन्नपाणी 
झाले,” फे्रडरिक म्हणतो. या वतृ्तपत्रापासून िेिणा घेऊन 
तो गुलामचगिी िरे्िा प्रविोध किणाऱ्या सभाांमध्ये जाऊ 
लागला. तरे्ील भाषणे तो लिपूवटक ऐकू लागला.  

कृष्णवणीयाांच्या ििटमधील सदस्कय, लोक, लमत्रमांडळी 
याांना फे्रडरिक आणण अॅनाने गुलामचगिी िरे्तील कु्रिता 
साांचगतली. 1841 साली फे्रडरिक अमेरिकी गुलामचगिी 
िर्ा प्रविोधी सोसायर्ीच्या सभेत सहभागी झाला. ततरे् 
त्याला गुलाम म्हणून त्याला आलेले अनुभव साांगण्यािी 
प्रवनांती किण्यात आली. शेकडो, हजािो लोक समोि 
बसले होत.े “माझे ति हातपायि कापू लागले,” तो 
आठवून साांगतो.   



प्रवल्यम लॉइड गॅरिसन 

1805 मध्ये, मेसॅच्युसेट्स िाजयातील                    
न्यूबिीपोर्ट शहिात जन्मलेले प्रवल्यम             
लॉइड गॅरिसन हे गुलामचगिी प्रविोधी          
िळवळीिे एक अत्यांत सक्रीय आणण               
िलसद्ध व्यक्ति होते. 1831 मध्ये त्याांनी              
द ललबिेर्ि नावािे साप्ताहीक सरुू केले.           
त्याच्या पहहल्या अांकात त्याांनी                 
ललहहले, “मी प्रविाि, भाषण, ललखाण                
या गोष्टी मवाळपणे करू शकत नाही....मी कधी 
आडवळणाने बोलणाि नाही, िमा किणाि नाही, इांिभिही 
माघाि घेणाि नाही. माझे म्हणणे ऐकाविे लागेल.” 
सलग पस्कतीस वषे गॅरिसनने हे साप्ताहीक िालवले. 
त्यािा अांक छापला गेला नाही असे कधीि झाले नाही.   

ध्येयिाप्तीसाठी हहांसेिा मागट गॅरिसनला अमान्य होता. 
गुलामचगिी िर्ेतील कु्रिता यावि ते स्कपष्ट ललहीत आणण 
बोलत. ही िर्ा ककती वाईर् आहे ते लोकाांना कळावे 
आणण ततिे तनमूटलन सोपे व्हावे अशी त्याांिी इच्छा होती. 
1879 मध्ये आपला मतृ्यु होईपयांत त्याांनी श्चस्त्रयाांच्या 
ह्काांसाठीही लढा हदला.  

त्या सभेत फे्रडरिक जे काही बोलला ते त्याच्या स्कमिणात 
िाहहले नाही. पण श्रोत्याांिा उत्साह त्याच्या आठवणीत 
िाहहला. उत्तिेकडील गोऱ्या लोकाांनी याआधी कुणा 
गुलामाकडून त्याच्या द:ुखद आयुष्यािी कहाणी ऐकली 
नव्हती. फे्रडरिकिे अनुभव ऐकून ते िभाप्रवत झाले.  

सभेनांति, गुलामचगिी िर्ा प्रविोधी सोसायर्ीने 
फे्रडरिकसमोि िस्कताव ठेवला की त्याने त्याांिा विा म्हणून 
काम किावे. आपण ही भलूमका नीर् पाि पाडू शकणाि नाही 
असे फे्रडरिकला वार्त होते. पण यापेिा जास्कत भीती ही 
होती की सावटजतनक स्कतिावि बोलल्यावि ऑल्ड कुरु्ांब त्याला 
सहजपणे पकडू शकले असते. पण सोसायर्ी त्याच्यावि 
सतत दडपण आणू लागली आणण फे्रडरिक ते काम किायला 
तयाि झाला.  

पुढील िाि वष ेफे्रडरिकने न्यू इांग्लांड, मग दक्षिण व 
पश्चिम न्यूयॉकट , इांक्तडयाना आणण पेश्चन्सल्व्हेतनया येर् ेिवास 
केला. आपला गांभीि आवाज, िौकस दृष्टी, उांिपिुी अांगकाठी 
आणण भावनाशील शब्दाांतून त्याने आपले गुलामचगिीतील 
बालपण कर्न केले. त्याि ेबोलणे ममटस्कपशी आणण प्रवनोदाने 
युि असे. लोक मोठ्या सांखयेत त्याि ेभाषण ऐकायला 
सभागहृाांमध्ये, उद्यानाांमध्ये, ििटमध्ये आणण शाळाांमध्ये येत 
असत. फे्रडरिक त्याांना हसवत असे तसेि िडवतही असे.   



लोकाांसमोि उभे िाहून बोलायला धाडस लागते. 
ित्येकालाि त्यािे बोलणे पसांत पडे, असे काही 
नव्हते. बिेि लोक त्याला लशव्याशाप देत, त्याच्यावि 
दगडफेक कित, अांडी-र्ोमॅर्ो फेकत. इांक्तडयानातील एका 
भागात ति नािाज जमावाने त्याच्यावि हल्लाि केला. 
यात त्यािा हात मोडला. फे्रडरिक घाबिला नाही. 
त्याला वारे् की लोकाांना गुलामचगिीिी कु्रिता जाणवली 
पाहहजे तिि मग त ेही िर्ा सांपवायला सजज होतील. 
अर्केपासून वािण्यासाठी फे्रडरिक कधी आपले वा 
आपल्या मालकािे नाव, खऱ्या जागाांिी नावे जाहीि 
कित नसे.  

सुरुवातीला फे्रडरिक आपल्या गुलामचगिीिे अनुभव 
साांगून सांतुष्ट होत असे. पण अनेक हदवस एकि गोष्ट 
साांगून तो उबून गेला. मग त्याने अनुभव कर्नासोबति 
गुलामचगिी िरे्िा प्रविोध किायला सुरुवात केली.  

तो उत्ति भागाांतील िाजयाांमध्ये काळ्या लोकाांशी केल्या 
जाणाऱ्या वतटनाविही बोलू लागला. हॉरे्ल, िेस्कर्ॉिन्र् येरे् 
त्याांना बेदखल केले जात असे. टे्रनमध्ये त्याांना गललच्छ 
वेगळ्या डब्याांमध्ये बसावे लागत असे. एकदा त्याच्याकड े
पहहल्या वगाटिे ततकीर् होत,े म्हणून त्याने गोऱ्याांसाठी 
अनुमती असलेल्या त्या डब्यातून उठण्यास नकाि हदला.  



त्याला ततर्ून हाकलण्यासाठी कां ड्र्िने काही 
िेल्वे कमटिाऱ्याांना बोलावले. फे्रडरिक आपल्या सीर्ला 
घट्ट पकडून बसला. मग सहा लोकाांनी लमळून त्याला 
सीर्सह बाहेि फेकले.  

1845 मध्ये, फे्रडरिकने आपली आत्मकर्ा द 
निेर्ीव्ह ऑफ द लाइफ ऑफ फे्रडरिक डग्लस, अॅन 
अमेरिकन स्कलेव्ह िकालशत केली.  

या पुस्कतकात त्याने गेली िाि वषे दडवून ठेवलेली 
आपले खिे नाव, मूळ गाव वगैिे बिीिशी गुपीत े
उघड केली. पण तो कसा पळून गेला ही गोष्ट त्याने 
उघड केली नाही, इति गुलामाांना त्याि िकािे पळून 
जाण्यािी सांधी िाहावी म्हणून. निेर्ीव्ह हे पुस्कतक 
सवाटचधक खपाच्या पुस्कतकात गणले गेले. उत्ति 
भागात प्रवशेषत: ते फाि लोकप्रिय झाले. यामुळे उत्ति 
भागात गुलामचगिी िरे्प्रवरुद्ध जनमत तयाि झाले. 
आता फे्रडरिकसाठी धोका वाढला. खिांति त्याच्या 
ििणासाठी त्यािे अनेक लमत्र होते. पण तिीही पळून 
गेलेल्या गुलामाांिी धिपकड किणािे लोक त्यािे 
अपहिण किण्यािी श्यता होती.  

िकिण 6 

                     द नॉर्ट स्कर्ाि (उत्तिेकडील तािा) 

अर्केिे भय फे्रडरिकला सतत जाणवत असे. अजूनही 
तो ऑल्ड कुरु्ांबािी मालमत्ता होता. म्हणून मग आपल्या 
पुस्कतकाच्या प्रवक्रीतून होणािे उत्पन्न रे्र् अॅनाला लमळेल 
अशी व्यवस्कर्ा त्याने केली, कुरु्ांबािा कािभाि ततच्या 
समर्ट हातात हदला आणण तो स्कवत: इांग्लांडला पळून 
गेला. इांग्लांड, आयलांड, स्ककॉर्लांड या भागाांिा त्याने दौिा 
केला आणण ततरे् भाषणे हदली. अमेरिकेतील गुलामचगिी 
नष्ट किण्यासाठी त्याने तरे्ील लोकाांिी मदत माचगतली. 
अमेरिकेत फे्रडरिक आधीपासूनि िलसद्ध होता, आता 
त्याला युिोपातही लोक ओळखू लागले.   

इांग्लांडमध्ये काळ्या लोकाांना गोऱ्या लोकाांसािखेि 
वागवले जात,े हे पाहून फे्रडरिकला नवल वार्ले. टे्रन, 
िेस्कर्ॉिन्र्, हॉरे्ल, ििट अशा सावटजतनक जागीही त्विेच्या 
िांगािा कुणी प्रविाि कित नसे, कुणी कुणािा अनादि 
कित नसत, कुणाला ध्के देऊन बाहेि काढत नसत. 
अमेरिकेत या साऱ्या गोष्टी सिाटस घडत.   



फे्रडरिकला ततरे् िसन्न आणण खिोखिि मुि 
असल्यागत वार्ले. आपल्या कुरु्ांबालाही ततरे् बोलावून 
घ्यावे, असे त्याच्या मनात आले. पण आपण घिी 
जायला हवे, अन्यर्ा लाखो गुलामाांना मुि होण्यासाठी 
मदत कशी किणाि? हे त्याच्या लिात आले. 

फे्रडरिक पितणाि हे कळताि त्याच्या काही इांग्रज 
लमत्राांनी एक अजब गोष्ट केली. ऑल्ड कुरु्ांबाकडून 
फे्रडरिकिी खिेदी किता यावी, म्हणून त्याांनी तनधी 
उभािला. ऑल्ड कुरु्ांबाने हा व्यवहाि मान्य केला. त्याांनी 
150 बब्रर्ीश पौंड म्हणजे 700 डॉलिमध्ये फे्रडरिकला 
मुि केले.  

स्कवातांत्र्य! आता फे्रडरिक कोणतहेी भय न बाळगता 
गुलामचगिी िरे्च्या तनमूटलन कायाटत स्कवत:ला झोकून देऊ 
शकत होता. एकवीस महहने पिदेशात घालवल्यावि तो 
अमेरिकेत पितला. गुलामचगिी िरे्स प्रविोध किणािे 
वतृ्तपत्र काढावे, अशी त्यािी इच्छा होती. त्याने आपले 
कुरु्ांब न्ययॉकट मधील िॉिेस्कर्ि शहिात आणले. ततरे् 
गुलामचगिी िरे्िे तनमूटलन करू इश्चच्छणािा एक मोठा 
समूह होता.  

न्य ूयॉकट   

पेश्चन्सल्व्हेतनया  

कॅनडा 

सेनेका फॉल्स  

न्यजूसी  



फे्रडरिकने आपले वतृ्तपत्र द नॉर्ट स्कर्ाि (उत्तिेकडील 
तािा) िा पहहला अांक 1847 साली छापला. हे वतृ्तपत्र 
त्याने ध्रुव ताऱ्याच्या नावावरून िकालशत केले होत.े हा 
तािा पलायन किणाऱ्या गुलामाांना हदशा दाखवण्यात मदत 
कित असे. या वतृ्तपत्रात गुलामाांच्या         पलायनािे 
वणटन आणण यशस्कवीपणे मुि                  
झालेल्या गुलामाांिी कहाणी असे.              
यासोबति त्यात काळ्या लेखकाांच्या              
कप्रवता आणण लेख असत. उत्ति                   
भागात काळ्याांशी केल्या जाणाऱ्या                 
कू्रि वतटनावि यात हर्काही                     
केलेली असे. द नॉर्ट स्कर्ािने                  
फे्रडरिकला त्याच्या समाजािा नेता बनवले. 1851   
मध्ये, त्याने या वतृ्तपत्रािे नाव द फे्रडरिक डग्लस पेपि 
असे ठेवले.  

आपल्या वतृ्तपत्रात आणण भाषणाांत फे्रडरिक श्चस्त्रयाांच्या 
ह्काांप्रवषयीही बोलत असे. त्याकाळी श्चस्त्रया मतदान करू 
शकत नसत. अनेक िाजयाांत ति त्याांना मालमते्तिा 
ह्कदेखील नव्हता. त्याांना आपल्या कामािा मोबदला 
पुरुषाांपेिा कमी लमळत असे.  

श्चस्त्रयाांनी लग्न किावे, घि साांभाळावे, मलुाांिे सांगोपन 
किाव ेअशा अपेिा असत. पुरुषाांनी घिाबाहेि काम किाव े
अशी िीत होती. 1848 मध्ये, न्यूयॉकट मध्ये पहहले महहला 
ह्क अचधवेशन भिले. फे्रडरिक ततर्े उपश्चस्कर्त होता. 
आपल्या वतृ्तपत्रात त्याने या अचधवेशनािे समर्टन केले.  



सशि िम ू

सुसान बी. अरँ्नी आणण एललझाबेर् केडी स्करँ्र्न 

ससुान बी. अरँ्नी आणण 
एललझाबेर् केडी स्करँ्र्न या धाडसी 
समाजसधुािक होत्या. त्या 
श्चस्त्रयाांना समान ह्क लमळावा 
म्हणून कायटित होत्या. त्या 
गुलामचगिी िर्ा तनमूटलन 
कायाटतही सक्रीय होत्या. अरँ्नी 
आणण स्करँ्र्न याांिी 1851 मध्ये 
भेर् झाली. तेव्हापासनू त्या एकत्र 

गुलामचगिी सांपवण्यासाठी िाललेले फे्रडरिकिे काम 
फि वतृ्तपत्र आणण भाषणे एवढेि मयाटदीत नव्हते. 
िॉिेस्कर्िमध्ये त्यािे आणण अॅनािे घि हे भूलमगत 
िेल्वेमागट (अांडिग्राउांड िेलिोड) विील एक र्ाांबा होते. या 
भूलमगत िेल्वेमागाटवि रूळ वा िेल्वेगाडी नव्हती. हे 
काही लोकाांच्या घिाांिे एक जाळे होते, जे पळून 
जाणाऱ्या लोकाांना मदत कित असे. या िेल्वेमागाटिे 
कां ड्र्ि या नात्याने फे्रडरिक आणण अॅना पलायन 
किणाऱ्या गुलामाांना अन्नपाणी आणण आश्रय देत. या 
गुलामाांच्या मुितिेे पुढिे पाऊल म्हणून त ेत्याांना 
कॅनडाकड ेपाठवत असत.  

काम करू लागल्या. 1869 साली 
त्याांनी िाष्ट्रीय महहला मतदान ह्क 
सांघर्ना उभािली. त्याांनी अमेरिकी 
िाजयघर्नेत मतदान ह्क या 
प्रवषयाच्या दरुुस्कतीबाबत एक िारूप 
तयाि केले. 1878 मध्ये ते सांसदेत 
सादि केले गेले. पण 1920 पयांत ते 
मांजुिि झाले नाही. तोवि अँर्नी आणण 
स्करँ्र्न या दोघाांिा मतृ्यू झाला.  

सुसान बी. अँर्नी  

एललझाबेर् केडी  
स्करँ्र्न 



हॅरियेर् र्बमन: एक कृष्णवणीय मोझेस 

1820 च्या समुािास जन्मलेली हॅरियेर् र्मबन ही 
जन्मत:ि गुलाम होती. तारुण्यात ततने भलूमगत 
िेल्वेमागाटिी मदत घेऊन सरु्का करून घेतली. पण 
नांति ती स्कवत:िे स्कवातांत्र्य धो्यात घालनू अनेकदा 
दक्षिण भागात गेली. ततने आपल्या कुरु्ांबबयाांसमवेत 
तीनशपेेिा जास्कत गुलामाांना मिु होण्यास मदत करून 
उत्ति भागात आणले. भलूमगत िेल्वेमागाटविील सवाटत 
िलसद्ध कां ड्र्ि हॅरियेर् मोठ्या अलभमानाने साांगते, 
“माझी िेल्वे रुळावरून कधीि घसिली नाही आणण मी 
माझ्या सोबत आणलेला एकही िवासी गमावला 
नाही.” 

भलूमगत िेल्वेमागाटवि काम किण्यात फे्रडरिकला खपू 
आनांद लमळत असे. अर्ाटत पळून जाणाऱ्या गुलामाांना मदत 
किणे, त्याांना आश्रय देणे ही कामे जोखमीिी होती. पकडले 
गेले असते ति त्याला आणण अनॅाला हजाि डॉलि दांड आणण 
वि तुरुां गवासही झाला असता.   

 फे्रडरिक आणण इतिाांना 
उमगले होते की केवळ 
शाांततेच्या मागाटने त्याांना 
ध्येयिाप्ती होऊ शकत नाही. 
गुलामचगिी सांपवण्यासाठी िसांगी 
हहांसेिे समर्टन किावे, असे 
फे्रडरिकिा एक गोिा लमत्र जॉन 
ब्राऊन याि ेमत होते.  

1859 मध्ये, ब्राऊनने फे्रडरिकला व्हश्चजटतनया िाजयातील 
हापटसट फेिी गावच्या सिकािी शस्त्रास्त्र साठ्यावि दिोडा 
र्ाकायच्या योजनेत सहभागी होण्यास साांचगतले. ही 
शस्त्रासे्त्र गुलामाांना देऊन त्याांनी आपल्या मालकाांशी लढाव े
असा त्यामागे उद्देश होता. पण फे्रडरिकला या योजनेच्या 
यशाबद्दल शांका वार्ली. म्हणून त्याने त्यात सहभागी 
होण्याि ेनाकािले.  

जॉन ब्राऊन 



ब्राऊनने हापटसट फेिी गावातून शस्त्रासे्त्र ति 
लुर्ली, पण या ियत्नात त्यािे तनम्मे सार्ीदाि 
मािले गेले. काहीांना पुढल्या हदवशी अमेरिकेच्या 
सैतनकाांनी अर्क केली.  

अचधकाऱ्याांना ब्राऊनच्या प्रपशवीत फे्रडरिकिी पत्र े
लमळाली. फे्रडरिकिा या लुर्ीशी काहीि सांबांध नव्हता. 
पण आपल्यावि कुणी प्रवश्वास ठेवणाि नाही, हे तो जाणत 
होता. सिकािी अचधकािी त्याच्या मागावि होते. मग 
त्याने कॅनडाला पलायन केले.  



कॅनडाहून फे्रडरिक इांग्लांडला गेला. पण सहा 
महहन्याांनी त्याला त्याच्या धाकट्या मलुीच्या, अॅनीच्या 
मतृ्यिुी द:ुखद बातमी कळली. द:ुखी मनान ेफे्रडरिक 
पहहले जहाज पकडून घिी पितला. खिांति ही त्याच्यासाठी 
एक मोठी जोखीमि होती. अमेरिकेला पितल्यावि त्याला 
आढळले की ब्राऊन ततर्े महानायक बनला होता.  

त्यावेळी सांपूणट अमेरिकेि ेलि 1860 मध्ये 
होणाऱ्या तनवडणुकीवि कें द्रीत झाले होते. 

िकिण 7 

        उत्ति व दक्षिण भागाांमध्ये युद्ध 

अब्राहम ललांकन तनवडणूक श्चजांकले. 4 मािट 1861 
िोजी, त्याांनी िाष्ट्राध्यिपद साांभाळले. आता ललांकन 
गुलामचगिी िर्ा मोडीत काढतील या भीतीने 
दक्षिणेकडील अकिा िाजयाांनी तनवडणुकीनांति सहा 
महहन्याांनी स्कवत:ला स्कवतांत्र म्हणून घोषीत केले. या 
िाजयाांनी आपला वेगळा अमेरिका सांघ स्कर्ापन केला 
आणण आपला वेगळा िाष्ट्राध्यि तनवडला. 12 एप्रिल 
1861 िोजी या सांघाच्या सैतनकाांनी दक्षिण 
कॅिोललनाच्या सम्र्ि ककल्ल्यातील कोठािावि हल्ला 
केला.  

याबिोबिि अमेरिकेमध्ये नागिी युद्ध सुरू झाले. 
ललांकनला ही अकिा िाजये पुन्हा कें द्रीय सांघिाजयात 
समाप्रवष्ट किायिी होती. पण फे्रडरिकसाठी हे युद्ध 
त्यापेिा जास्कत महत्त्वािे होत.े हे युद्ध गुलामचगिीबद्दल 
होत.े कें द्रीय सिकाि यात श्चजांकले ति गुलामचगिी िर्ा 
कायमिी मोडीत              तनघणाि होती.  

 

फे्रडरिकने रिपश्चब्लकन 
उमेदवाि अब्राहम ललांकन 
याांना समर्टन हदले. 
ललांकन हा असा एकि 
उमेदवाि होता जो 
गुलामचगिी िरे्ला प्रविोध 
कित असे. फे्रडरिक 
ललांकनच्या ित्येक गोष्टीशी 
सहमत नव्हता, तिीही 
त्याने उत्साहाने त्याच्या 
ििािात स्कवत:ला झोकून 
हदले.    

अब्राहम ललांकन  



गुलामाांना मुि केले पाहहजे आणण त्याांना कें द्रीय 
सांघाच्या सेनेत भिती केले पाहहजे, हा फे्रडरिकिा 
पहहल्यापासूनि आग्रह होता. यामुळे काळे लोकही 
धाडसी असतात आणण गोऱ्याांसािखेि तहेी स्कवातांत्र्याला 
पात्र आहेत, हे लसद्ध झाले असते. लशवाय गुलाम कें द्रीय 
सांघासाठी लढले ति दक्षिणेकडील िाजयाांिे कामगािबळ 
आपोआपि सांपले असते.  

पण ललांकनने तनणटयाला उशीि केला. फे्रडरिकने 
शेकडो भाषणे हदली. आपल्या नव्या डग्लस मांर्ली 
या वतृ्तपत्रातून त्याने आपले प्रविाि माांडले.  

1862 सालीही हे युद्ध सुरुि िाहहले. कें द्रीय 
सांघाला सैतनकाांिी उणीव भासू लागली. सप्र्ेंबिमध्ये 
ललांकनने मुिी घोषणापत्रावि सही केली. यानुसाि 1 
जानेवािी 1863 िोजीपासून अकिा िाजयाांच्या नव्या 
सांघातील सवट गुलाम मुि असल्यािे घोषीत 
किण्यात आले. या घोषणापत्रानुसाि काळ्या लोकाांना 
सैन्यात दाखल होण्यािी पिवानगीही लमळाली.  

हा एक अपूवट असा मैलािा दगड होता. फे्रडरिक 
जाणत होता की हे मुिी घोषणापत्र एक आदशट 
घोषणापत्र नव्हते. खिांति, अकिा िाजयाांच्या 
सांघातील गुलामाांवि ललांकनच्या कें द्रीय सांघािे 
तनयांत्रण नव्हते. लशवाय, कें द्रीय सांघातील काही 
िाजयाांमध्येही लाखो गुलाम होत.े या घोषणापत्राने त े
मात्र स्कवतांत्र झाले नव्हते. तिीही हे मुिी घोषणापत्र 
नागिी युद्ध आणण गुलामचगिी िर्ा प्रविोध या 
सांघषाटत एक महत्त्वािे वळण ठिले.   

कॅनडा  

मेश्च्सको  

सांघ 

कॉश्चन्फडिेर्  



1 जानेवािी िोजी घोषणापत्रावि औपिारिक सही 
झाली. ही बातमी बोस्कर्न ििटमध्ये पोहोिली. ततरे् 
फे्रडरिक आणण तीन हजाि लोक यािी वार्ि पाहात 
होत.े त ेजयजयकाि करू लागले. त्याांच्या डोळ्यात अश्रू 
उभे िाहहले. िात्री उशीिापयांत त ेस्कवाांतांत्र्यािा हा सोहळा 
साजिा कित होत.े  

आता फे्रडरिक सनै्यात काळ्या लोकाांिी भती करू शकत 
होता. मेसॅच्युसेट्स िाजयाच्या गव्हनटिने मेसॅच्युसेट्सच्या 
िोपन्नाव्या स्कवयांसेवकाांि ेपर्क उभािण्यासाठी मदत 
माचगतली. फे्रडरिकने काळे लोक सनै्यात या शीषटकािा एक 
जबिदस्कत लेख ललहहला, काळे लोक स्कवातांत्र्यासाठी लढायला 
िेरित व्हावेत म्हणून. “हीि वेळ आहे तुमिी आणण 
माझीसदु्धा. आपल्या तुरुां गाि ेलोखांडी दिवाजे अधे 
उघडलेयत,” तो ललहहतो. तो सांपूणट उत्ति अमेरिकेत कफिला 
त्याने काळ्या लोकाांना सनै्यात भती होण्याि ेआवाहन केले. 
त्यािा स्कवत:िा मलुगा लुईस आणण िाल्सट सवटिर्म 
सनै्यात दाखल झाले. एकूण दोन लाख काळे सतैनक कें द्रीय 
सांघासाठी लढले. अनेक       लढाया श्चजांकायला त्याांनी 
मदत केली.  



पण काळ्या सतैनकाांना गोऱ्या सतैनकाांना लमळणाऱ्या 
वेतनाच्या अधे वेतन देतात हे लिात येताि फे्रडरिकला 
चिांता वारू् लागली. लशवाय काळ्या सतैनकाना प्रवशषे 
िलशिणही देत नसत, त्याांना अचधकािी म्हणून तनयुि 
कित नसत तसेि युद्धातील अतुलनीय शौयाटसाठी  
शौयटपुिस्ककाि देत नसत. नािाज फे्रडरिकने आपली लेखणी 
आणण शब्दाांिे ह्तत्याि वापरून काळ्या सतैनकाांना समान 
वागणूक लमळावी म्हणून अनेक पत्रव्यवहाि केले, भाषणे 
हदली. एवढेि नाही ति वॉलशांग्र्न डी.सी येर्े जाऊन त्याने 
िाष्ट्राध्यि ललांकन याांच्या भेर्ीसाठी वेळ लमचगतली. प्रविाि 
किा, एक माजी गुलामाने मोकळेपणाने िाष्ट्राध्यिाांशी 
मतभेद दाखवले, तो देशाच्या सवाटत ताकदवान माणसाला 
भेर्ण्यािी आशा बाळगत होता. कसे होईल त्यािे स्कवागत? 
त्याला िाष्ट्राध्यिाांिी भेर् लमळेल? व्हाइर् हाऊसमध्ये 
िाष्ट्राध्यि ललांकनने फे्रडरिकिे स्कवागत केले, एक माणूस 
म्हणून बिोबिीच्या नात्याने. त्याांनी फे्रडरिकिे म्हणणे 
लिपूवटक ऐकले आणण मान्य केले की काळ्या सतैनकाांनी 
युद्धात स्कवत:ला लसद्ध करून दाखवले होते.  

त्या हदवशी साऱ्याि िश्ाांिी काही लमळाली नाहीत 
फे्रडरिकला. पण ललांकनने आपले म्हणणे लिपूवटक ऐकले 
याति तो समाधानी होता. िाष्ट्राध्यि एक िाांगले व्यिी 
आहेत, अशी त्यािी भावना झाली. नागिी युद्ध समाप्त 
होईपयांत काळ्या सतैनकाांना समान वेतन लमळू लागले,  
त्याांना अचधकािी म्हणून तनयुिी लमळू लागली आणण 
काहीांना शौयटपुिस्ककािही देण्यात आले.   



युद्धादिम्यान ललांकनने फे्रडरिकला पुन्हा एकदा 
वॉलशांग्र्नला भेर्ायला बोलावले. त ेत्याच्या मदतीने एक 
योजना बनवू इश्चच्छत होत,े जेणेकरून दक्षिण भागाकडून 
आपली हाि झाली ति तरे्ील गुलामाांिी सुर्का किता 
येईल. या भेर्ीमुळे दोघाांच्या मनात एकमेकाांबद्दल आदि 
वाढीस लागला.   

1864 िी तनवडणूक पुन्हा एकदा िाष्ट्राध्यि ललांकनि 
श्चजांकले. 1865 सालच्या मािटमध्ये ललांकनच्या दसुऱ्या 
पवाटत फे्रडरिक त्याांिे अलभनांदन किण्यास व्हाइर् हाऊस 
येर्ील समािांभात पोहोिला.   

तोवि कुणाही काळ्या व्यक्तिने असे धाडस केले 
नव्हते. पोललसाांनी फे्रडरिकला अडवले. पण ललांकनने 
त्याला पाहहले तवे्हा त ेमोठ्याने ओिडले, “बघा, 
माझा लमत्र डग्लस आला एकदािा.” ललांकनने 
हेदेखील जाणून घेतले की त्याहदवशीिे भाषण 
फे्रडरिकला कसे वार्ले. “देशात दसुिां कुणी असां 
नाही जयाच्या मतािा मी तुमच्या मताइतका आदि 
कितो,” ललांकन त्याला म्हणाले.  



यानांति पाि आठवड्याांनी दक्षिण भाग शिण 
आला. नागिी युद्ध सांपुष्टात आले. याि वषी, 
िाजयघर्नेत तिेावी दरुुस्कती किण्यात आली 
आणण गुलामचगिी िर्ा कायमिी मोडीत 
काढण्यात आली. जी गोष्ट तरूण फे्रडरिकला 
अश्य वार्त होती ती आता सत्यात उतिली. 
िाळीस लाख काळे लोक आता मुि होत.े 
फे्रडरिक आपल्या या कतृटत्वावि समाधानी होता, 
प्रवशेषत: गुलामचगिी िरे्च्या तनमूटलनावि. 
“माझी आत्यांततक तीव्र इच्छा पूणट झाली, 
माझ्या आयुष्यभिच्या कष्टािे फळ लमळाले.” 

ललांकनपुढे आता सािा देश एकत्र बाांधून 
ठेवण्यािे कठीण आव्हान होते. त्याांना देशाच्या 
जखमाांवि मलमपट्टी किावी लागणाि होती. 
दक्षिण भागातील वेगळ्या झालेल्या िाजयाांिे 
कें द्रीय सांघात पुन्हा स्कवागत किायिे होत.े पण 
हे काम त्याांना इतिाांकड ेसोपवावे लागले. 
दक्षिणेकडील सांघािे सैन्य शिण आल्यावि पाि 
हदवसाांनी जॉन प्रवल्केस बूर् नावाच्या एका 
गुलामचगिी िर्ा समर्टक     मारे्कफरूने ललांकन 
याांिी गोळी झाडून हत्या केली.   

सांपूणट देशासमवेत फे्रडरिकने आपल्या या महान 
िाष्ट्राध्यिाांच्या तनधनावि शोक व्यि केला. “एवढा 
मनलमळाव,ू दयाळू आणण िामाणणक मनुष्यािा कुणी 
शत्र ूअसू शकतो, ही कल्पनाि किवत नाही.” 
गुलामचगिी िर्ा सांपल्यािा फे्रडरिकला आनांद होता. 
पण त्यासोबति त्याला एक िकाििे रिकामपणही 
जाणवू लागले. “आता माझ्या आवाजािी गिज 
सांपलीय. कािण गुलामचगिी मोडीत तनघालीय,” 
फे्रडरिक ललहहतो. त्याच्या मनात एक द्वांद्व उभे िाहहले, 
“आता मी कुठे जाऊ, काय करू?” 

जॉन प्रवल्केस बूर्  



िकिण 8 

            माशटल डग्लस 

आता वेळ कसा घालवावा यािी चिांता किण्यािी 
फे्रडरिकला गिज नव्हती. सभागहेृ, कॉलेज त्याला 
भाषणािी तनमांत्रणे देऊ लागली. खिांति 1860 च्या 
अखेिपयांत, भाषणातून लशिण आणण मनोिांजन या 
दोन्ही गोष्टीांिा लाभ श्रोत्याांना लमळत असे. हे काम 
िाांगले होत.े त्यात मानधनही बऱ्यापैकी लमळत असे.  

पण समान ह्काांबद्दलिा फे्रडरिकिा सांघषट अद्याप 
सांपला नव्हता. काळे लोक आता गुलाम नसले तिीही 
त्याांना नागरिक म्हणून दजाट लमळालेला नव्हता. त े
तनवडणुकीत मतदान करू शकत नव्हत.े फे्रडरिकच्या 
मत ेजोवि काळ्या लोकाांिा शासकीय कािभािात 
समावेश होत नाही तोवि हे नुकतिे लमळालेले 
स्कवातांत्र्य तनिर्टक होत.े नेहमीसािखे फे्रडरिकने आपले 
मत सवाांसमोि माांडले. काही समप्रविािी लोकाांकडून 
त्याला समर्टनही लमळाले.  

1868 मध्ये िौदाव्या दरुुस्कतीनुसाि माजी गुलामाांना 
नागरिकत्व लमळाले आणण सवट नागरिकाांना समान 
सुिक्षितता लमळण्यािा ह्क बहाल किण्यात आला. 
1870 मध्ये पांधिाव्या दरुुस्कतीने काळ्या पुरुषाांना 
मतदानािा ह्क लमळाला. त्याि वषी अमेरिकी 
गुलामचगिी प्रविोधी सोसायर्ी बिखास्कत किण्यात आली. 
त्याच्या शेवर्च्या सभेत फे्रडरिक म्हणाले, “मी आता एका 
नव्या जगात जगतोय, असां मला वार्तांय.” 

पण काळ्या लोकाांच्या या िगतीने बिेि लोक दखुावले 
होत.े 1872 मध्ये, अॅना आणण फे्रडरिकच्या िॉिेस्कर्ि 
येर्ील घिाला कुणीतिी आग लावली. या घर्नेने द;ुखी 
होऊन डग्लस जोडपे वॉलशांग्र्न डी.सी. येरे् गेले. ततरे् 
फे्रडरिकला आग्रह किण्यात आला की त्याने काळ्या 
लोकाांसाठी एखादी बँक िालवावी आणण माजी गुलामाांना 
आपल्या उत्पन्नािी बित किण्यािी सांधी द्यावी. ही बँक 
नीर् काम कित नव्हती. बँकेच्या मालकाांना खात्री वार्त 
होती फे्रडरिकच्या नावामुळे आणण िततमेमुळे श्चस्कर्तीत 
सुधािणा होईल. पण तीनि महहन्याांत बँकेिा कािभाि 
ठप्प झाला. या गोष्टीिा फे्रडरिकला मोठा खेद वार्ला.  

1877 मध्ये, िाष्ट्राध्यि       हेयसने फे्रडरिकला 
कोलांबबया श्चजल्ह्यािा माशटल म्हणून तनयुि केले.  



पुनबाांधणी 
नागिी यदु्धानांतिच्या काळास 

अमेरिकेच्या इततहासात पुनबाांधणीिा 
काळ म्हणतात. उत्ति आणण दक्षिण 
भागाांतील िाजये एकत्र बाांधून 
ठेवण्याि ेकठीण काम िाष्ट्राध्यि 
अँड्र्यू जॉन्सन याांच्याकड ेआले. ते 
स्कवत: दक्षिण भागातील होते. ते 
ललांकनच्या प्रविािाांशी सहमत नव्हते.   

या समुािास अमेरिकेत िाळीस लाख गुलाम होते. 
त्याांच्याकड ेअन्न, तनवािा आणण पैसा नव्हता. फाि र्ोड ेगुलाम 
ललहू-वािू शकत होते. फ्रीडमेन ब्युिो नावाच्या एका सिकािी 
सांस्कर्ेने त्याांना मदत केली. त्याांनी मलुाांसाठी हजािो सिकािी 
शाळा (पश्चब्लक स्ककूल) आणण कॉलेज उभािली. काळ्या लोकाांि े
आणण त्याांच्या ह्काांि ेििण किण्यासाठी उत्ति भागातील 
सतैनकाांना दक्षिण भागात पाठवण्यात आले. 1875 साली 
िर्मि काँगे्रसमध्ये काळ्या लोकाांिी तनवड किण्यात आली 
आणण शकेडो काळे लोक वेगवेगळ्या िाजयाांच्या प्रवधानसभाांमध्ये 
सेवा देऊ लागले. पण पुनबाांधणीिे काम झाल्यावि, दक्षिण 
भागातील सतैनक 1877 मध्ये पितले आणण काळ्या लोकाांनी 
िाप्त केलेल्या गोष्टी नाहीशा झाल्या.   

फे्रडरिकिे हे नवे पद सन्मानाि े
होते. िर्मि कुणा काळ्या व्यक्तिला 
हे पद लमळाले होते. तसे माशटलला 
प्रवशषे अचधकाि नव्हते. अॅना आणण 
फे्रडरिकने वॉलशांग्र्नसमोि सेडि हील 
नावािी एक मोठी इमाित प्रवकत 
घेतली. लमत्र आणण त्याांच्या   
कुरु्ांबाांि ेस्कवागत किण्यासाठी हे  
एक उत्तम हठकाण होते.  

 1881 साली फे्रडरिकने आपली ततसिी आत्मकर्ा द लाइफ 
अॅण्ड र्ाइम्स ऑफ फे्रडरिक डग्लस िकालशत केली.  

त्यािी दसुिी आत्मकर्ा माय बॉइज अॅण्ड माय फ्रीडम 
1855 मध्येि िकालशत झाली होती.  

अँन्रयू जॉन्सन 

रुदिफोडट हेयस 



सेडि हील इमाित खिेदी केली तेव्हाि फे्रडरिकच्या 
एका लमत्राने त्याला मेरिलँड िाजयातील सेंर् मायकेल्स 
शहिात येण्यािे तनमांत्रण हदले होते. जेव्हा 80 वष ेवय 
झालेल्या आणण आजािी असलेल्या र्ॉमस ऑल्ड याांना 
समजले की फे्रडरिक मेरिलँडमध्ये आहे, तेव्हा त्याांनी 
त्याला भेर्ायला बोलावले.   

एके काळी मालक आणण गुलाम असलेले हे दोघे 
बिोबिीच्या नात्याने भेर्ले. फे्रडरिकने र्ॉमसिा हात 
हाती घेतला आणण दोघे मोकळेपणाने गप्पा करू 
लागले. आपण पळून गेल्यावि कसे वार्ले असे 
फे्रडरिकने ऑल्डना प्रविािले. “फे्रडरिक, तू खपू हुशाि 
आहेस, कायम गुलाम िाहाणाि नाहीस, हे मला तेव्हाि 
माहीत होतां,” र्ॉमस म्हणाले. “मी तुझ्या जागी असतो 
ति हेि केलां असतां.” मनात कोणतेही ककश्चल्मष न 
ठेवता दोघाांनी एकमेकाांिा तनिोप घेतला.          
काही काळाने र्ॉमसिा मतृ्यू झाला.  

1882 साली अॅनािाही मतृ्यू               
झाला. कुरु्ांबात सवाांना ततिी                  
उणीव भास ूलागली. फे्रडरिकला               
एकाकी वारू् लागले. वषटभिाने                  
त्याने पुन्हा लग्न किायिे                   
ठिवले. गेल्या वषीि िाष्ट्राध्यि                
जेम्स गािकफल्ड याांनी फे्रडरिकिी              
तनयुिी कोलांबबया श्चजल्ह्यािा नोंदणी           
अचधकािी म्हणून केली होती.  

जेम्स ए. 
गािफील्ड  



या पदावि असताना फे्रडरिकने 
हेलन पीट्स नावाच्या एका स्त्रीला 
कािकून पदावि तनयिु केले होते. 
श्चस्त्रयाांना समान ह्क तसेि 
मतदानािा ह्क लमळावा असे 
हेलनिे प्रविाि होते. दोघे     

समप्रविािी असल्यामळेु    
एकमेकाांच्या जवळ आले. त्याांिे  
िेम जुळले आणण 1884 साली 
त्याांनी लग्न केले.  

 

आपल्या दौऱ्याांमध्ये तसेि इति वेळीही फे्रडरिकने 
समानतिेा ह्क आणण दक्षिणेत काळ्या लोकाांवि 
होणािे हहांसक हल्ले याांप्रवषयी भाषणे देणे सुरुि 
ठेवले. वयानुसाि, तो र्कत िालला होता. पण त्याने 
अखेिपयांत स्कवातांत्र्यासाठी सांघषट केला. 20 फेब्रुवािी 
1895 िोजी महहलाचधकाि सभेत उपश्चस्कर्त 
िाहहल्यानांति फे्रडरिकला ह्रदयप्रवकािािा झर्का आला 
आणण त्याति त्यािे तनधन झाले. त्यावेळी त्यािे 
वय सत्ति वषट होत.े  

फे्रडरिक आणण हेलन खशु होते, पण काही लोक 
नािाज होते. हेलन फे्रडरिकपेिा वयाने वीस वषे लहान 
होती आणण मखुय म्हणजे ती गोिी स्त्री होती. 
फे्रडरिकच्या मलुाांनाही हे लग्न पसांत नव्हते. पण 
फे्रडरिकला काही वावगे वार्ले नाही. तो म्हणाला की 
त्यािी पहहली पत्नी काळी होती, त्याच्या आईसािखी 
आणण दसुिी पत्नी गोिी आहे, त्याच्या वक्तडलाांसािखी. 
फे्रडरिक आणण हेलन यिुोप दौऱ्यावि गेले. 1889 ते 
1891 दिम्यान त ेहैतीमध्ये िाहहले. ततर्े फे्रडरिकला 
अमेरिकेिा मांत्री आणण िाजदतू म्हणून तनयुि 
किण्यात आले होते.  

हेलन प्रपट्स  

प्यरु्ो रिको  

फ्लोरिडा 

्यबूा  

जमकैा  

हैती 

बहामास 

डोलमतनकन रिपश्चब्लक  



 1964 िा नागिी ह्क कायदा आणण 1965 िा 
मतदानािा ह्क कायदा 

पुनबाांधणीच्या अनेक दशकाांनांतिही दक्षिणेकडील 
भागात काळ्या लोकाांसाठी वेगळे िेस्कर्ॉिन्र्, वेगळ्या 
शाळा होत्या. सावटजतनक वाहनाांतून िवास किताना 
काळ्या लोकाांना मागच्या सीर्वि बसून िवास 
किावा लागत असे. साििता िािणी आणण 
मतदान कि अशा गोष्टीांद्वािे त्याांना मतदानापासून 
वांचित ठेवत असत. 1964 मध्ये िाष्ट्राध्यि ललांडन 
जॉन्सन याांनी नागिी ह्क कायदा मांजूि केला.  

यामुळे सावटजतनक हठकाणी आणण नोकऱ्याांमध्ये काळ्या 
लोकाांना न्याय लमळण्यािा मागट मोकळा झाला. पुढल्या 
वषी, 1965 मध्ये मतदानािा ह्क कायदा मांजूि झाला 
आणण िाजयघर्नेत पांधिावी दरुुस्कती किण्यात आली. 
साििता िािणी आणण त्विेच्या िांगावि आधारित इति 
अर्ी िद्द किण्यात आल्या. शतकाआधी फे्रडरिक म्हणाला 
होता की मतदानािा ह्क जोवि लमळत नाही तोवि 
खिेखुिे स्कवातांत्र्य लमळणाि नाही.  



देशाने आपला सवाटत िैतन्यशील काळा नेता 
गमावला होता. त्याच्या अांत्यसांस्ककािािसांगी 
वॉलशांग्र्नच्या काळ्या लोकाांच्या शाळा बांद िाहहल्या. 
हजािो लोकाांनी मेट्रोपॉललर्न ए एम ्इ ििटमध्ये आणण 
िॉिेस्कर्िमधील लसर्ी हॉलमध्ये ठेवलेल्या त्याांच्या दफन 
पेर्ीसमोि श्रद्धाांजली वाहहली.   

नांति िॉिेस्कर्ि, 
न्यूयॉकट  आणण 
बाल्र्ीमोिमध्ये त्याच्या 
सन्मानार्ट त्यािे पतुळे 
उभािण्यात आले. अनेक 
शाळाांना, िस्कत्याांना, 
पुलाांना त्यािे नाव 
देण्यात आले.  

त्याने दाखवलेले धैयट 
आणण स्कपष्टविेपणा  
याआधी कोणा काळ्या 
व्यक्तिने दाखवला नव्हता. 
डग्लसने काळ्या आणण 
गोऱ्या लोकाांमधील दिी 
नाहीशी केली.  

त्याने अनेक नागिी ह्क िळवळीच्या कायटकत्याांना िेिणा 
हदली. अमेरिकेला अचधक िाांगला देश बनवण्यासाठी त्याने 
केलेले कायट लोकाांच्या कायम स्कमिणात िाहील. जया 
आदशाांच्या जोिावि अमेरिकेिी स्कर्ापना किण्यात आली 
होती, त्या आदशाांवि देश खिा उतिावा आणण सवाांना 
स्कवातांत्र्यािी हमी लमळावी               यासाठी तो आयुष्यभि 
झर्ला.   



फे्रडरिक डग्लसिा जीवनक्रम 

1818 – फे्रडरिक ऑगस्कर्स वॉलशांग्र्न बेली यािा जन्म.  

1824 – मालक एरिन अँन्र्नीच्या घिी काम किण्यास आणले.  

1826 – फे्रडरिकला ह्य ूऑल्ड याांच्याकड ेबाल्र्ीमोिला पाठवण्यात आले.  

1831 – फे्रडरिकने आपले पहहले पसु्कतक द कोलांबबयन ओिेर्ि प्रवकत घेतले.  

1834 – फे्रडरिकि ेनवे मालक र्ॉमस ऑल्डने त्याला सधुािण्यासाठी एडवडट कोवेकड ेपाठवले.  

1836 – त्याने पलायनािा ियत्न केला, पण पकडला गेला आणण पनु्हा ह्य ूऑल्डकड ेपाठवण्यात आले.  

1838 – खलाशाच्या वषेात पलायन. नाव बदलनू फे्रडरिक डग्लस ठेवले. अॅना मेिीशी लग्न. दोघे मेसॅच्यसेुट्सला िाहायला गेले.  

1841 – मेसॅच्यसेुट्समध्ये गुलामचगिी िर्ा प्रविोधी सोसायर्ीच्या अचधवेशनात भाषण केले.  

1845 – निेर्ीव्ह ऑफ द लाइफ ऑफ फे्रडरिक डग्लस हे पसु्कतक िकालशत. आपल्या सिुिेसाठी इांग्लांडमध्ये पलायन.  

1846 – बब्रर्ीश लमत्राांनी तनधी जमवनू त्याि ेस्कवातांत्र्य प्रवकत घेतले.  

1847 – न्ययूॉकट मधील िॉिसे्कर्ि येरे् िाहू लागले आणण द नॉर्ट स्कर्ाि हे वतृ्तपत्र सरुू केले.  

1848 – सेनेका फॉल्स येर्ील महहला ह्क अचधवेशनात भाषण केले.  

1855 – आपली दसुिी आत्मकर्ा माय बॉन्डजे अॅन्ड माय कफ्रडम िकालशत.  

1860 – िाष्ट्राध्यि पदाि ेउमेदवाि अब्राहम ललांकन यािा तनवडणकू ििाि केला.  

1863 - कें द्रीय सनै्यात काळ्या लोकाांच्या भतीसाठी सांघषट.  

1868 – िाष्ट्राध्यि पदाि ेउमदवाि यलुलसीस एस ्गँ्रर् याांच्या तनवडणूक मोहहमेसाठी काम केले.  

1877 – क्तडश्चस्कट्र्र् ऑफ कोलांबबयाि ेयएूस माशटल तनयिु.  

1881 – आपली ततसिी आत्मकर्ा द लाइफ ऑफ फे्रडरिक डग्लस िकालशत.  

1884 – हेलन प्रपट्सशी लग्न.  

1889 – हैतीमध्ये अमेरिकेि ेमांत्री म्हणून तनयिुी.  

1895 – 20 फेब्रवुािी िोजी ह्रदयप्रवकािाच्या झर््याने मतृ्य.ू  



जागततक घर्नाक्रम 

1820 – लमसिूी किािानांति लमसिुीला गुलामचगिीि ेिाजय आणण मनैला गुलामचगिी मिु िाजय म्हणून मान्यता.  

1825 -  एिी कालव्याि ेबाांधकाम पणूट.  

1831 – व्हश्चजटतनयात नॅर् र्नटिने गुलामाांच्या बांडाि ेनेततृ्व केले.  

1835 – हॅन्स णििन अँडिसनने पिीकर्ाांि ेपहहले पसु्कतक िलसद्ध केले.  

1836 – रे््सासमध्ये सॅन अँर्ातनयोमधील अलामोला वेढा.  

1841 – आच्छादलेली पहहली वाहने पश्चिम हदशनेे तनघाली.  

1844 – सॅम्यअुल एफ्. बी मोसटने रे्ललग्राफि ेसादिीकिण केले.  

1845 – आयलांडमध्ये बर्ाट्याि ेदलुभटक्ष्य.  

1848 – कॅललफोतनटयात सोन्याच्या शोधास सरुुवात झाली.  

1850 – कागेँ्रसने गुलामचगिीिा कायदा मांजिू केला.  

1857 – अमेरिकेच्या सवोच्ि न्यायालयाने गुलाम हे नागरिक नाहीत असा तनणटय हदला.  

1859 – िाल्सट डाप्रवटनि ेपसु्कतक ऑन द ओरिजन ऑफ स्कपेलशस  िकालशत झाले. 
1861 – अमेरिकेत नागिी यदु्धास सरुुवात.  

1863 – मिुीि ेघोषणापत्र जाहीि झाले.  

1865 – नागिी यदु्ध सांपषु्टात आले.  

1869 – ट्रान्स काहँर्नेंर्ल िेल्वेमागाटद्वािे अमेरिकेि ेपवूट-पश्चिम ककनािे जोडण्यात आले.  

1876 – अले्झाांडि गॅ्रहॅम बेलने रे्ललफोनिा शोध लावला.  

1881 – ्लािा बर्टनने अमेरिकेिी िेड क्रॉस सोसायर्ी स्कर्ापन केली.  

1884 – माकट  ट्वेनि ेपसु्कतक द अॅडवेन्िसट ऑफ हकलबेिी कफन  िकालशत झाले. 
1885 – लशकागोमध्ये पहहली गगनिुांबी दहा मजली होम इन्स्कयिुन्स इमाित तयाि झाली.  

1886 – न्ययूॉकट च्या ककनाऱ्यावि स्करॅ्च्य ूऑफ ललबर्ीि ेलोकापटण.   


